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Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül vá
lasztott uniós intézmény.

Az Európai Parlament 751 tagjának feladata, 
hogy az Unió 500 millió polgárát képviselje.

Ötévente választják őket a 28 tagállam választó
polgárai.

A Parlament politikai és jogalkotási tevékenységét 
húsz állandó bizottság és két albizottság végzi, 
melyek mindegyike egy elnököt és legfeljebb négy 
alelnököt választ.

Egy új jogalkotási ciklus kezdetén a Parlament 
a képviselők preferenciái alapján eldönti, hogy 
melyik képviselő melyik bizottság tagja legyen. 
Ez rendkívül fontos döntés, mivel meghatározza, 
hogy javarészt mely területekre összpontosítják 
majd tevékenységük nagy részét.

A bizottságok központi szerepet játszanak a 
politikai döntéshozatalban, mivel ők felelnek a 
Parlament álláspontjának kialakításáért, többek 
között az új jogalko tási javaslatok esetében.

A parlamenti bizottságok gyors 
áttekintése

24 nyelv
Az európai parlamenti képviselők valamennyi európai polgárt képviselik. Minden egyes 

képviselőnek joga van az általa választott hivatalos nyelven felszólalnia. A parlamenti 

dokumentumokat az Unió 24 hivatalos nyelvén közzéteszik.

AZ ÁLLANDÓ 
BIZOTTSÁGOK 
HATÁSKÖRE ÉS 
FELELŐSSÉGE
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Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot készít, melyet az 

Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt.

Példa a rendes jogalkotási eljárásra

A Parlamentben a jogalkotási munka két fő eseményen alapul: 

a parlamenti bizottságok ülésein és a plenáris üléseken.

A parlamenti bizottságok végzik a Parlament érdemi 

munkáját. Megvizsgálják a jogalkotási javaslatokat, 

módosítják azokat és havi üléseik során szavaznak 

azokról. Ezt követően a parlamenti bizottságok jelentést 

nyújtanak be a Parlament egészének.

A Parlament plenáris ülésein fogadja el a 

jogalkotási javaslat szövegét.

Amint megállapodás születik a Parlament és a Tanács között, a 

jogalkotási aktust közzéteszik a Hivatalos Lapban.

Ezt követően átültetik a nemzeti jogba, és vala

mennyi európai polgárra alkalmazandó.

A rendes jogalkotási eljárásban egyenran
gú félként vesz részt az Európai Parlament és az 
Európai Unió Tanácsa. Ezen eljárás alá tartoznak a 
gazdasági és monetáris ügyek, a bevándorlás, az 
energia, a mezőgazdaság, a halászat, a közlekedés, 
a környezet és a fogyasztóvédelem.

Az európai jogszabályok döntő többségét az 
Európai Parlament és a Tanács közösen fogadja el.

AZ EURÓPAI 
PARLAMENT 

JOGALKOTÁSI 
HATÁSKÖRE



Európai Bizottság
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

A TANÁCS 
MÓDOSÍTÁSAI

VAGY

A KÖLTSÉGVETÉS 
elfogadása

Az Európai Parlament
jóváhagyása

(vagy tartózkodása)

A KÖLTSÉGVETÉS 
elfogadása

EGYEZTETÉS

Közös szövegNincs közös szöveg

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET elutasítása
Az EB új költségvetési tervezetet nyújt be

Az Európai Parlament
(a képviselők többségével) 

módosításokat fogad el

Ha a Tanács 10 napon 
belül elfogadja az 

EP módosításait

21 napon belül

A Tanács jóváhagyja 
Az EP elutasítja

A Tanács és az EP 
elutasítja

A Tanács elutasítja 
Az EP jóváhagyja

Az EP és a Tanács 
jóváhagyja vagy 

tartózkodik

14 napon belül

14 napon belül az EP 
különleges többséggel (a 
képviselők többsége + a 

szavazatok 3/5-e) 
érvényesítheti módosításait
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A költségvetési eljárás
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az Európai Parlament 
költségvetési hatáskörei megerősödtek, és jelenleg a Parlament az 
EU Taná csával együtt dönt az Európai Unió teljes éves költségvetéséről. 
Az utolsó szó azonban a Parlamenté.

A külpolitikában és az emberi jogok területén a Parlament kulcs
fontosságú szerepet játszik. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője rendszeresen konzultál a Parlamenttel az EU közös 
kül, biztonság és védelempolitikáinak fő aspektusairól és alapvető 
választásairól.

A Parlament egyetértésére van szükség az Unió összes bővítéséhez, 
valamint a nem uniós államokkal kötendő kereskedelmi és egyéb meg
állapodások aláírásához. Az előkészítő munkát a bizottságok végzik.

A képviselők emellett jelentős energiát fordítanak az emberi jogi kér
désekre és a demokratikus értékek előmozdítására a világban. A 
gondolatszabad ságért adományozott Szaharovdíj a Parlament e 
területen végzett munkájának éves fénypontja.
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Havonta egykét hetet a bizottsági munka 
számára tartanak fenn. Bizottsági ülések alatt a 
képviselők megvitatják a jogalkotási és nem jog
alkotási jelentéseket, módosításokat javasolnak 
és azokról szavaznak, valamint nyomon követik a 
Tanáccsal folytatott tárgyalásokat.

A bizottságok tevékenyen hozzájárulnak a 
jogalko tási menetrend kialakításához, például 
részt vesznek a Bizottság éves munkaprogramjá
nak kidolgozásában e program elfogadása előtt. 
Fontos szerepet játszanak az uniós tevékenységek 
felügyeletében azáltal, hogy nyomon követik az 
uniós költségvetés korrekt felhasználását és az el
fogadott jogszabályok és nemzetközi megállapo
dások korrekt végrehajtását.

A bizottságok szakértői meghallgatásokat is szer
veznek, és más uniós intézményeket és szerveket 
ellenőriznek. Az új Európai Bizottság megválasz
tása előtt valamennyi új biztosjelöltet értékel
niük kell az adott tárcával foglalkozó parlamenti 
bizottságoknak.

A bizottságok minden egyes témához kijelölnek 
tagjaik közül egy előadót, aki szem előtt tartva a 
Parlament adott üggyel kapcsolatos álláspontjá
nak elfogadását, irányítja a teljes döntéshozatali 
folyamatot.

Az előadó által készített jelentéstervezet mó
dosulhat, miután a képviselők által benyújtott 
módosításokat elfogadják. Ezt követően a teljes 
bizottság szavaz az eredeti szövegről és a módo
sításokról, köztük a képviselőcsoportok közötti 
megállapodással létrejött kompromisszumos 
módosításokról. Majd a bizottság által elfoga
dott jelentést jóváhagyásra a plenáris ülés elé 
terjesztik.

ÜLÉSNAPTÁR
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Viták – élőben az interneten
A Parlament bizottságai havonta egyszer vagy kétszer 
üléseznek Brüsszelben. Vitáik nyilvánosak. Az ülések 
többségét élőben közvetítik az interneten és az online 
videotékában (VOD) is megtalálhatók.

ITT KÖVETHETI AZ EP ÉLŐ ADÁSÁT: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/EP-LIVE/HU

Szakértői támogatás
A bizottságok pártatlan tanácsadást és írásbeli szakértői 
anyagokat (tanulmányokat, beszámolókat, részletes elemzé
seket és egyéb szövegeket) kapnak a Parlament különböző 
kutatási szolgálataitól, például a tematikus osztályoktól.

A munkaértekezleteken és a szakértői bizottságokban a 
képviselők kérdéseket tehetnek fel és eszmecserét folytat
hatnak szakértőkkel a parlamenti munkával kapcsolatos vagy 
közérdekű témákban.

AZ ÖSSZES SZAKÉRTŐI DOKUMENTUMOT LÁSD: 
WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SUPPORTING-ANALYSES

Ismertetők 
az Európai Unióról

Az ismertetők („fact sheets”) egyszerű és rövid áttekintést 
nyújtanak az Európai Unió intézményeiről és politikáiról, 
valamint arról, hogy a Parlament milyen szerepet játszik ezek 
alakításában.

AZ ÖSSZES ISMERTETŐT LÁSD: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/FACTSHEETS/HU

A Parlament vizsgálóbizottságokat és különbizott
ságokat is létrehozhat, mint például a Feltételes 
Adómegállapításokkal és Jellegükben vagy Hatá
sukban Hasonló Egyéb Intézkedésekkel Foglalko
zó Különbizottság, illetve a Szervezett Bűnözés, a 
Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalko
zó Különbizottság.

A bizottságok létszáma jelentősen eltér, a 
2014–2019es parlamenti ciklus során például a 
Jogi Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság 25, 
a Külügyi Bizottság viszont 73 tagból áll. Összeté
telük mindig tükrözi az egyes képviselőcsoportok 
súlyát a Parlament egészében.

Az Európai Parlament vezető 
szerepet vállal az átlátható
ság és a nyitottság előmoz
dításában. A bizottságok 
üléseit élőben közvetítik a 
Parlament honlapján, és azok 
bármikor megtekinthetők.

HÁTTÉRELEMZÉSEK

ISMERTETŐKEP TV

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
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A bizottságok és 
albizottságok

Külügyi Bizottság

Emberi Jogi Albizottság

Biztonság és Védelempolitikai 
Albizottság

Fejlesztési Bizottság

Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság

Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer
biztonsági Bizottság

Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság

Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság

Regionális Fejlesztési Bizottság

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság

Halászati Bizottság

Kulturális és Oktatási Bizottság

Jogi Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel és 
Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság

Petíciós Bizottság

AFET

EMPL

ECON

CONT

BUDG

INTA

DEVE

SEDE

DROI

ENVI

JURI

CULT

PECH

AGRI

REGI

TRAN

IMCO

ITRE

LIBE

PETI

FEMM

AFCO

BIZOTTSÁGKERESŐ



Nyelvi változatok

Ez a kiadvány angol (eredeti), bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, 
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és 
szlovén nyelven érhető el.

A kiadóról

A kiadvány szerzője: Európai Parlament, Uniós Belső Politikák Főigazgatósága, Uniós Külső 
Politikák Főigazgatósága
Felelős osztály: Szerkesztési és Kommunikációs Tevékenységek Koordinációs Osztálya
        editorialsecretariat@ep.europa.eu

A kézirat lezárásának időpontja:

2016. január

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az e dokumentumban kifejtett vélemények nem szükségszerűen képviselik az Európai 
Parlament hivatalos álláspontját. A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása 
a forrás megadása és a kiadó előzetes értesítése mellett megengedett, és annak egy 
példányát a kiadónak meg kell küldeni.
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További tudnivalók a bizottságokról: 
www.europarl.europa.eu/committees/hu

FŐBB TUDNIVALÓK A 
BIZOTTSÁGOKRÓL

HU

http://www.europarl.europa.eu/committees

